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Kết quả theo giai đoạn 
 

STT 
Dự án Mục tiêu của dự án 

Cơ quan chủ trì 

và phối hợp 
Giai đoạn 2021-

2025 

Giai đoạn 2026-

2030 

I Tăng cường công tác quản lý nhà nước và nguồn lực 

1 

Triển khai hệ thống giám 
sát và đánh giá các hoạt 
động thích ứng với biến 
đổi khí hậu 

Xây dựng hệ thống  giám  
sát và đánh giá các hoạt 
động thích ứng với BĐKH 

Sở TN&MT 
phối hợp với các 
đơn vị liên quan 

Triển khai hệ thống 
giám sát, đánh giá 

kết quả 

Tiếp tục vận hành, 
sửa đổi bổ sung 

hoàn thiện hệ thống 

2 

Triển khai thực hiện cơ 
chế huy động nguồn lực, 
khuyến khích sự tham gia 
đầu tư của các thành 
phần kinh tế cho các hoạt 
động thích ứng với 
BĐKH 

Cơ chế chính sách huy 
động nguồn lực, khuyến 
khích sự tham gia đầu tư 
của các thành phần kinh tế 
cho các hoạt động thích 
ứng với BĐKH do trung 
ương ban hành được triển 
khai thực hiện phù hợp 
trên địa bàn tỉnh 

Sở KH&ĐT  
phối hợp với các 
đơn vị liên quan 

Triển khai thực hiện 
cơ chế chính sách 

được ban hành 

Tiếp tục triển khai 
thực hiện 

3 

Triển khai các nghiên 
cứu khoa học và ứng 
dụng công nghệ mới 
trong thích ứng với 
BĐKH 
 

Tăng cường nghiên cứu 
khoa học và công nghệ về 
thích ứng với BĐKH 

Sở KH&CN 
phối hợp với các 
đơn vị liên quan 

Triển khai thực hiện 
các nghiên cứu cho 

giai đoạn 2021-2025 

Tổng kết đánh giá 
và nghiên cứu cho 

giai đoạn 2026-2030 



2 
 

2 
 

II Nông nghiệp 

4 

Ứng dụng khoa học công 
nghệ, công nghệ cao, cơ 
giới hoá, tự động hoá và 
các quy trình canh tác 
tiên tiến, thâm canh bền 
vững thích ứng với 
BĐKH 

Triển khai, nhân rộng các 
mô hình xen canh thích 
ứng BĐKH, phù hợp với 
điều kiện hạn, mặn 

Sở NN&PTNT  
phối hợp với các 

đơn vị và địa 
phương liên 

quan 

Triển khai thí điểm 
cho các địa phương 

Mở rộng quy mô và 
tổng kết đánh giá 

5 

Xây dựng các mô hình 
sản xuất tiên tiến (áp 
dụng đồng bộ các hệ 
thống tưới, sử dụng cây 
giống sạch bệnh, giống 
có lợi thế xuất khẩu và sử 
dụng biện pháp phòng trừ 
dịch bệnh thân thiện với 
môi trường) 

Phát triển và nhân rộng 
các giống cây trồng có khả 
năng chống chịu sâu bệnh 

Sở NN&PTNT 
phối hợp với  
Sở KH&CN 

Các mô hình được 
thí điểm trên diện 
rộng và đánh giá 

Mở rộng quy mô và 
tổng kết đánh giá 

6 

Tăng cường các hoạt 
động kiểm soát dịch 
bệnh, ô nhiễm môi 
trường, cải tiến các dịch 
vụ thú y để phát triển 
ngành chăn nuôi bền 
vững thích ứng BĐKH và 
khai thác lợi thế vùng 
sinh thái 

Triển khai các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh, 
sử dụng các giống vật nuôi 
có khả năng thích ứng với 
BĐKH 

Sở NN&PTNT  
phối hợp với các 

đơn vị và địa 
phương liên 

quan 

Các hoạt động kiểm 
soát và dịch vụ thú y 
được áp dụng trong 

toàn bộ quá trình 
chăn nuôi 

 

7 

Chuyển dịch chăn nuôi 
phân tán, nhỏ lẻ sang 
chăn nuôi tập trung theo 
mô hình trang trại, được 
đầu tư đồng bộ về hệ 

Nâng cao khả năng phòng 
chống dịch bệnh, sử dụng 
các giống vật nuôi có khả 
năng thích ứng với BĐKH 

Sở NN&PTNT  
phối hợp với các 

đơn vị và địa 
phương liên 

quan 

Triển khai thí điểm 
cho các địa phương 

Mở rộng quy mô và 
tổng kết đánh giá 
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thống chuồng nuôi và 
môi trường, áp dụng 
công nghệ chăn nuôi tiên 
tiến để nâng cao khả 
năng thích ứng và giá trị 
gia tăng 

8 

Chuyển đổi cơ cấu tàu 
thuyền với công suất hợp 
lý, đổi mới công nghệ 
khai thác thuỷ sản đạt 
hiệu quả cao thích ứng 
với BĐKH 

Tăng cường các hình thức 
đánh bắt và nuôi trồng 
thuỷ sản đạt hiệu quả cao 
có khả năng thích ứng với 
BĐKH 

Sở NN&PTNT 
phối hợp với các 

đơn vị và địa 
phương liên 

quan 

Triển khai thí điểm 
Mở rộng quy mô và 

tổng kết đánh giá 

9 

Tiếp tục đầu tư xây dựng, 
duy tu, sửa chữa, nâng 
cấp cơ sở hạ tầng cảng 
cá, bến cá, khu neo đậu 
trú tránh bão cho tàu 
thuyền vùng ven biển 

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng nghề cá 

Sở NN&PTNT 
phối hợp với các 

đơn vị và địa 
phương liên 

quan 

Phê duyệt và triển 
khai thực hiện 

Mở rộng quy mô và 
tổng kết đánh giá 

10 

Triển khai các giải pháp 
phòng chống cháy rừng, 
quản lý sâu bệnh hại 
rừng, hạn chế sa mạc hoá 
và bảo tồn đa dạng sinh 
học rừng 

Tăng cường công tác quản 
lý, bảo vệ rừng 

Sở NN&PTNT 
phối hợp với các 

đơn vị và địa 
phương liên 

quan 

Các giải pháp được 
triển khai thực hiện 

Mở rộng quy mô và 
tổng kết đánh giá 

11 

Xây dựng và triển khai 
các dự án nhằm tăng 
cường quản lý, bảo vệ 
rừng và nâng cao chất 
lượng rừng 

Phát triển nâng cao chất 
lượng rừng thông qua các 
giải pháp tái sinh, phục hồi 
rừng, làm giàu rừng, thay 
đổi cơ cấu cây trồng 

Sở NN&PTNT 
phối hợp với các 

đơn vị và địa 
phương liên 

quan 

Phê duyệt và triển 
khai thực hiện 

Mở rộng quy mô và 
tổng kết đánh giá 

12 
Hỗ trợ phát triển mô hình 
sinh kế cộng đồng dựa 
vào rừng theo hướng 

Hỗ trợ khuyến khích cộng 
đồng tham gia phát triển 
lâm nghiệp bền vững 

Sở NN&PTNT 
phối hợp với các 

đơn vị và địa 

Phê duyệt và triển 
khai thực hiện mô 

hình 

Mở rộng quy mô và 
tổng kết đánh giá 
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thích ứng với BĐKH phương liên 
quan 

13 

Hiện đại hóa hệ thống 
liên thông hồ chứa, 
kênh chuyển nước kín, 
hình thành hệ thống 
thủy lợi thông minh 

Hình thành hệ thống 
thủy lợi thông minh vừa 
cắt lũ, ngăn mặn và phục 
vụ chống hạn hiệu quả, 
sửu dụng nước tiết kiệm 

Sở NN&PTNT 
phối hợp với các 

đơn vị và địa 
phương liên 

quan 

Phê duyệt và triển 
khai thực hiện 

Mở rộng quy mô và 
tổng kết đánh giá 

III Phòng, chống thiên tai 

14 

Tăng cường năng lực 
truyền tin thiên tai, đảm 
bảo truyền phát thông tin 
đầy đủ, chính xác và kịp 
thời nhằm phục vụ phòng 
tránh thiên tai hiệu quả 

Tăng cường năng lực giám 
sát BĐKH, quan trắc 
KTTV, dự báo, cảnh báo, 
truyền tin thiên tai để chủ 
động ứng phó với BĐKH 

Sở TT&TT phối 
hợp với các đơn 
vị liên quan 

Triển khai thực hiện 
thường xuyên và 
hiệu quả 

Hoàn thành và tổng 
kết đánh giá 

15 

Đầu tư xây dựng hệ 
thống giám sát, cảnh báo 
sớm thiên tai cho hồ Tân 
Mỹ và các hồ chứa nước 
nhằm chủ động ứng phó 
với BĐKH 

Tăng cường mức độ an 
toàn của hệ thống công 
trình thuỷ lợi, công trình 
phòng tránh thiên tai 

Sở NN&PTNT 
phối hợp với các 
đơn vị liên quan 

Triển khai thực hiện 
và hoàn thành đề án 

Hoàn thành và tổng 
kết đánh giá 

16 

Đầu tư xây dựng, sửa 
chữa, nâng cấp bảo đảm 
an toàn các hồ chứa, hệ 
thống đê điều, công trình 
phòng chống thiên tai có 
nguy cơ tổn thương cao 
do tác động của BĐKH 

Tăng cường mức độ an 
toàn của hệ thống công 
trình thuỷ lợi, công trình 
phòng tránh thiên tai 

Sở NN&PTNT 
phối hợp với các 
đơn vị liên quan 

Phê duyệt và triển 
khai thực hiện 

Hoàn thành và tổng 
kết đánh giá 

17 
Củng cố, xây dựng các 
công trình chống sạt lở 
bờ sông, bờ biển ở các 

Tăng cường các giải pháp 
chống sụt lún, sạt lở bờ 
sông, bờ biển 

Sở NN&PTNT 
phối hợp với các 
đơn vị liên quan 

Triển khai xây dựng 
các công trình cấp 

bách 

Đầu tư theo lộ trình 
và tổng kết đánh giá 
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khu vực trọng điểm, cấp 
bách 

18 

Xây mới một số hồ chứa 
lớn tại các vùng có nguy 
cơ hạn hán cao nhằm tích 
trữ nước phục vụ sản 
xuất nông nghiệp trong 
điều kiện BĐKH 

Tăng cường các giải pháp 
công trình để đối phó với 
hiện tượng hạn hán, xâm 
nhập mặn gia tăng 

Sở NN&PTNT 
phối hợp với các 
đơn vị liên quan 

Triển khai xây dựng 
các công trình cấp 

bách 

Đầu tư theo lộ trình 
và tổng kết đánh giá 

19 

Đánh giá, phân vùng rủi 
ro đa thiên tai và xây 
dựng cơ sở dữ liệu về rủi 
ro thiên tai; lập bản đồ 
cảnh báo lũ quét, sạt lở 
đất cho khu vực miền núi  

Xây dựng kế hoạch và 
phương án phòng tránh 
thiên tai 

Sở TN&MT 
phối hợp với các 
đơn vị liên quan 

Năm 2025 hoàn 
thành nhiệm vụ 

 

20 

Đầu tư xây dựng các 
trường học an toàn phòng 
tránh thiên tai và thích 
ứng BĐKH 

Tăng cường khả năng 
phòng tránh và giảm thiểu 
thiệt hại do thiên tai và 
BĐKH 

Sở GD&ĐT 
phối hợp với các 
đơn vị liên quan 

Đầu tư theo lộ trình 
tại các khu vực trọng 

yếu 

Hoàn thành và tổng 
kết đánh giá 

 

IV Tài nguyên nước 

21 
Điều tra, đánh giá trữ 
lượng nước ngầm trên địa 
bàn tỉnh 

Làm cơ sở quy hoạch, 
quản lý, khai thác, sử dụng 
hiệu quả nguồn tài nguyên 
nước  

Sở TN&MT 
phối hợp với các 
đơn vị liên quan 

Năm 2025 hoàn 
thành nhiệm vụ 

 

22 

Xác định vùng hạn chế 
khai thác nước dưới đất 
cho các khu vực tỉnh 
Ninh Thuận 

Tăng cường công tác giám 
sát và bảo vệ tài nguyên 
nước 

Sở TN&MT 
phối hợp với các 
đơn vị liên quan 

Năm 2025 hoàn 
thành nhiệm vụ 

 

23 

Xây dựng, triển khai và 
nhân rộng các mô hình sử 
dụng nước tiết kiệm và 
hiệu quả 

Tăng cường khả năng trữ 
nước và nâng cao hiệu quả 
sử dụng nước 

Sở NN&PTNT 
phối hợp với các 
đơn vị liên quan 

Đề án được phê 
duyệt và triển khai 

thí điểm 

Đúc kết, nhân rộng 
và tổng kết đánh giá 



6 
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24 

Điều tra hiện trạng, thống 
kê và lập danh mục số 
lượng giếng khai thác, sử 
dụng nước dưới đất các 
địa phương ven biển (khu 
vực phía đông QL 1A) để 
hướng dẫn lập hồ sơ cấp 
phép theo quy định 

Tăng cường quản lý, giám 
sát hoạt động khai thác, sử 
dụng nước dưới đất và 
nâng cao hiệu lực công tác 
quản lý tài nguyên nước. 

Sở TN&MT 
phối hợp với địa 
phương và các 

đơn vị liên quan 

Năm 2025 hoàn 
thành nhiệm vụ  

Tổng kết và mở rộng 
thực hiện đối với tất 
cả các địa phương 

còn lại   

25 

Điều tra, khảo sát, dự báo 
tình hình nhiễm mặn khu 
vực ven biển; xây dựng 
kế hoạch thích ứng cho 
hoạt động dân cư ven 
biển 

Xây dựng kế hoạch thích 
ứng cho hoạt động dân cư 
ven biển 

Sở TN&MT 
phối hợp với các 
đơn vị liên quan 

Năm 2025 hoàn 
thành nhiệm vụ 

 

V Giao thông vận tải 

26 

Nâng cấp, cải tạo, xây 
dựng các công trình giao 
thông đường bộ, đường 
thuỷ ở những vùng 
thường bị đe doạ bởi lũ 
lụt và nước biển dâng 

Nâng cao năng lực chống 
chịu với BĐKH thông qua 
các biện pháp cải tạo cơ sở 
hạ tầng giao thông ở 
những vùng nhạy cảm 

Sở Giao thông 
vận tải phối hợp 
với các đơn vị 

liên quan 

Đề án được phê 
duyệt và triển khai 

thí điểm 

Mở rộng quy mô và 
tổng kết đánh giá 

27 

Nghiên cứu xây dựng lộ 
trình chuyển đổi dần 
phương tiện giao thông 
vận tải, máy móc sử dụng 
xăng, dầu sang sử dụng 
điện, nhiên liệu sinh học, 
năng lượng mặt trời 

Giảm dần sử dụng nhiên 
liệu hóa thạch góp phần 
giảm phát thải khí nhà 
kính 

Sở Giao thông 
vận tải phối hợp 
với các đơn vị 

liên quan 

Đề án được phê 
duyệt và triển khai 

thí điểm 

Mở rộng quy mô và 
tổng kết đánh giá 

VI Xây dựng, đô thị 

28 Hoàn thiện hướng dẫn kỹ 
thuật về các giải pháp kỹ 

Rà soát, xây dựng và hoàn 
thiện các tiêu chuẩn, quy 

Sở Xây dựng 
phối hợp với các 

Hướng dẫn kỹ thuật 
được ban hành 

Tổng kết, đánh giá 
và hiệu chỉnh bổ 
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thuật xây dựng công trình 
hạ tầng kỹ thuật ứng phó 
với úng ngập đô thị (san 
nền, thoát nước, hồ điều 
hoà, đê bao…) 

chuẩn ngành xây dựng và 
đô thị ứng phó với thiên 
tai trong điều kiện BĐKH 
và nước biển dâng 

đơn vị liên quan sung 

29 

Thực hiện các giải pháp 
chống ngập cho các đô 
thị lớn trên địa bàn tỉnh 
Ninh Thuận 

Triển khai các chương 
trình, dự án nâng cao năng 
lực chống ngập lụt đô thị 
trong điều kiện BĐKH và 
nước biển dâng 

Sở Xây dựng 
phối hợp với các 
đơn vị liên quan 

Triển khai thí điểm 
tại các đô thị trọng 

điểm 

Mở rộng quy mô và 
tổng kết, đánh giá 

30 

Triển khai các dự án 
nhằm ứng dụng các công 
nghệ mới, sử dụng các 
loại vật liệu bền vững, có 
tính chống chịu cao với 
BĐKH trong lĩnh vực 
xây dựng và đô thị 

Ứng dụng công nghệ mới, 
vật liệu bền vững, có tính 
chống chịu cao cho công 
trình nhà ở đô thị 

Sở Xây dựng 
phối hợp với các 
đơn vị liên quan 

Đề án được phê 
duyệt và triển khai 

thí điểm 

Mở rộng quy mô và 
tổng kết, đánh giá 

VII Công nghiệp và năng lượng 

31 

Nghiên cứu, đánh giá tác 
động của các dự án điện 
mặt trời, điện gió… đối 
với BĐKH của tỉnh trong 
giai đoạn tới 

Xây dựng kế hoạch và đề 

xuất giải pháp thích ứng 

phù hợp 

Sở Công thương 

phối hợp với các 

đơn vị liên quan 

Năm 2025 hoàn 

thành nhiệm vụ 
 

32 

Tuyên truyền, khuyến 
khích, hướng dẫn áp 
dụng mô hình chuyển đổi 
nhiên liệu và sử dụng 
năng lượng tiết kiệm hiệu 
quả, thân thiện với môi 
trường 

Nâng cao nhận thức và hỗ 
trợ chuyển đổi sản xuất 
xanh ở khu vực doanh 
nghiệp vừa và nhỏ trên địa 
bàn tỉnh 

Sở Công thương 
phối hợp với các 
đơn vị liên quan 

Đề án được phê 
duyệt và triển khai 

thí điểm 

Đúc kết, nhân rộng 

và tổng kết đánh giá 
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VIII Sức khoẻ cộng đồng 

33 

Phát triển mạng lưới y tế, 
chăm sóc sức khoẻ, đáp 
ứng yêu cầu về phòng 
chống dịch, bệnh và các 
bệnh mới phát sinh do tác 
động của BĐKH 

Triển khai các dự án đầu 
tư, phát triển cơ sở hạ tầng 
ngành y tế và sức khoẻ 
cộng đồng 

Sở Y tế phối 
hợp với các đơn 

vị liên quan 

Đề án được phê 
duyệt và triển khai 

thí điểm 

Mở rộng quy mô và 
tổng kết, đánh giá 

34 

Phát triển hạ tầng cơ sở 
bảo đảm điều kiện vệ 
sinh môi trường tốt, thực 
hiện các giải pháp về 
công nghệ, trang thiết bị 
trong dự phòng và điều 
trị các bệnh liên quan đến 
BĐKH 

Triển khai các dự án đầu 
tư, phát triển cơ sở hạ tầng 
ngành y tế và sức khoẻ 
cộng đồng 

Sở Y tế phối 
hợp với các đơn 

vị liên quan 

Đề án được phê 
duyệt và triển khai 

thí điểm 

Mở rộng quy mô và 
tổng kết, đánh giá 

35 

Tăng cường hệ thống 
giám sát và cảnh báo sớm 
các tác động của BĐKH 
đến sức khoẻ 

Triển khai các dự án đầu 
tư, phát triển cơ sở hạ tầng 
ngành y tế và sức khoẻ 
cộng đồng 

Sở Y tế phối 
hợp với các đơn 

vị liên quan 

Đề án được phê 
duyệt và triển khai 

thí điểm 

Mở rộng quy mô và 
tổng kết, đánh giá 

36 

Xây dựng và nhân rộng 
các mô hình vệ sinh môi 
trường và nước sạch 
thích ứng với BĐKH cho 
cộng đồng và các cơ sở y 
tế trên địa bàn tỉnh Ninh 
Thuận 

Triển khai xây dựng và 
nhân rộng các mô hình 
nhằm nâng cao khả năng 
chống chịu của cộng đồng, 
thích ứng với BĐKH 

Sở Y tế phối 
hợp với các đơn 

vị liên quan 

Đề án được phê 
duyệt và triển khai 

thí điểm 

Mở rộng quy mô và 
tổng kết, đánh giá 

IX Văn hoá và du lịch 

37 
Xây dựng đề án duy tu, 
bảo tồn các khu di tích 
văn hoá trong điều kiện 

Tăng cường năng lực ứng 
phó với BĐKH trong 
ngành văn hoá 

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 

phối hợp với các 

Đề án được phê 
duyệt và triển khai 

thí điểm 

Mở rộng quy mô và 
tổng kết, đánh giá 
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BĐKH, chú trọng công 
tác duy tu, bảo tồn các 
khu di tích văn hoá 

đơn vị liên quan 

38 

Rà soát, điều chỉnh quy 
hoạch các khu du lịch, 
các điểm nghỉ dưỡng 
nhằm thích ứng với 
BĐKH 

Nâng cao khả năng khai 
thác các hoạt động du lịch 
trong diều kiện BĐKH 

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 

phối hợp với các 
đơn vị liên quan 

Đề án được phê 
duyệt và triển khai  

Mở rộng quy mô và 
tổng kết, đánh giá 
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